
Inspraak Commissie Beheer agendapunt 8 Vaststellen Groenbeleidsplan (2022-2030), dd 6 

november 2022. 

Geachte raadsleden en andere aanwezigen, 

De afgelopen jaren heb ik in meerdere demonstraties van Urgenda en Extinction Rebellion 

meegelopen. Soms was ik medeorganisator. Daarnaast leef ik zo duurzaam mogelijk en ben ik 

ondermeer coördinator van de Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark. In februari 2020 sprak ik bij u 

in over het 40 puntenplan van Urgenda. Vandaag bespreekt u het Groenbeleidsplan. 

Als gevolg van de klimaatcrisis bevinden we ons in een noodsituatie. De gemeente neemt maatregelen, 

maar te weinig en te langzaam. In 2020 legde ik uit dat door moerasvorming door vernatting C02 kan 

worden vastgelegd in bijvoorbeeld veengebieden, zoals in de Poelpolder. Verlanding heet dit proces. 

Door moerasvorming wordt er meer CO2 vastgelegd dan door aanplant van bomen mogelijk is. 

Hoewel de commissie er positief op reageerde zie ik dat er niets met dit plan is gedaan. Hoe is dit 

mogelijk? 

Mede als gevolg van klimaatverandering sterven wereldwijd soorten uit. Haarlem wil de biodiversiteit 

juist versterken. Dat kan door het door de gemeentelijke dienst uitgevoerd maaibeheer van gazons van 

begraafplaatsen, zoals Akendam en Sint Jozef, te veranderen van gazonbeheer naar ecologisch 

maaibeheer. Wanneer ik daar bezoekers van begraafplaatsen over spreek delen zij mijn gedachten. Ik 

vraag u het maaibeheer van gazons van begraafplaatsen te veranderen van gazonbeheer in ecologisch 

maaibeheer. Wilt u dat doen?  

 Ik doe samen met anderen natuurbeheerwerkzaamheden en natuuronderzoek in het Poelbroekpark. Ik 

vernam dat op verzoek van de stadsecoloog een nestkast van de Torenvalk in het Doetuincomplex in 

het park is geplaatst. Dit terwijl deze vogel ook kan nestelen in een van de bomen in het park, aldus 

Landschap Noord-Holland. Nestkasten worden in het boerenland geplaatst om muizen te bestrijden. 

Dat staat haaks op het gemeentelijk beleid van versterking van de biodiversiteit. Landschap Noord-

Holland is geen voorstander van de nestkast. Ik verzoek u de nestkast te verwijderen. Wilt u dat doen? 

Tot slot. Op zaterdag 5 november organiseer ik met de Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark een 

Landelijke Natuurwerkdag in dit fraaie natuurgebied. U bent van harte welkom deel te nemen aan het 

knotten van wilgen en aanleggen van takkenrillen. U kunt zich hier aanmelden: 

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/poelbroekpark/2022-11-05 . 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Haarlem, 6 november 2022. 

Niko Buiten (o.a. coördinator Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark, lid districtsteam FLORON 

district Hollands Duin, validator Nationale Database Flora en Fauna, deelnemer Extinction Rebellion 

Haarlem). 

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/poelbroekpark/2022-11-05

